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удк: 94 (477) 908 (данилюк ю. з.)

Петро Тронько (м. Київ)

сЛово про учня

17 липня 2008 року прекрасному науков-
цю, кандидату історичних наук, провідному 
науковому співробітнику інституту історії ук-
раїни НаН україни юрію зіновійовичу дани-
люку виповнилось би 50. 

це була людина великої душі, великого та-
ланту, великої перспективи на майбутнє, лю-
дина, яка багато зробила за коротке життя 
для науки, особливо краєзнавства. 

я знав його родину і юрія особисто мабуть 
ще з часу його народження. так трапилося, 
що його сім’я — батько і мати — були моїми 
знайомими ще в 1950-і роки. будучи секрета-
рем київського обкому партії, я часто спілку-
вався зі співробітником обкому Неонілою 
георгіївною тріодіал — матір’ю юрія дани-
люка. лікар за фахом та покликанням, вона 
неодноразово просила звільнити від організа-
ційно-партійних обов’язків і направити на ро-
боту за спеціальністю. 

тоді ж, невдовзі, народився малий юрій. 
закінчив прекрасно десятирічку, потім уні-
верситет і прийшов працювати до нас на робо-
ту в інститут історії академії наук україни. 
На той час я був віце-президентом академії 
наук україни і очолював відділ краєзнавства. 

будучи стажером-дослідником, він визна-
чився з науковим напрямком, написав і захис-
тив блискучу дисертацію на тему “розвиток 
громадських форм історичного краєзнавства 
1960–1980-х роках”. пишаюся тим, що я був 
його науковим керівником, оскільки до цього 
часу своїми науковими пошуками був причет-
ний до краєзнавчих досліджень.

за недовге життя він займався не лише на-
уковою роботою, а й проводив величезну ор-
ганізаторську роботу по створенню умов ефек-
тивної роботи співробітників відділу, займав-
ся підготовкою кадрів. за його активної участі 
було проведено перший краєзнавчий з’їзд. 
Ніхто інший як він так вперто працював над 
написанням першого статуту всеукраїнської 
спілки краєзнавців. відчуваючи організацій-
ні здібності юрій данилюка, я запропонував 
обрати першим заступником голови правлін-
ня спілки.

під час роботи другого та третього з’їздів 
всеукраїнської спілки краєзнавців він розро-

бив цілий ряд документів та краєзнавчих про-
грам. але розробка ідеї — це не втілення на 
практиці. його колосальна енергія спрямову-
валась на реалізацію держаної програми 
краєзнавчих досліджень, які так потрібні для 
виховання нашого підростаючого покоління. 

Можна навести багато фактів його активної 
участі в роботі українського товариства охо-
рони пам’яток історії і культури, членом якої 
він був, — я мав честь тоді очолювати це това-
риство, — і в ряді інших великих і малих за-
ходів з організації наукових краєзнавчих до-
сліджень.

якщо говорити про науковий доробок, то 
більше ніхто не зробив з розвитку історичного 
краєзнавства як юрій зіновійович данилюк. 
він був новатором цієї справи, ставив нові 
проблеми, які згодом реалізовувалися. зокре-
ма, він брав активну участь у підготовці до ви-
дання “історії міст і сіл” російською мовою. 

в кінці 1980-х років відкрилися нові доку-
ментальні корпуси документів з історії ра-
дянської україни. громадськість активно пе-
реймалася відтворенням історичної пам’яті, 
історичної правди про репресії. саме юрій зі-
новійович подав ініціативу щодо підготовки 
установчих документів керівництву україни 
щодо розробки документів колишніх радянсь-
ких спецслужб, закритих партійних фондів 
для вивчення формування та функціонування 
тоталітарної системи в усрр-усрср. 

з його легкої руки народилася державна 
програма з написання багатотомної науково-
документальної серії книг “реабілітовані іс-
торією”. Назва була придумана теж ним. згід-
но постанови президії верховної ради від 6 
квітня 1992 року та кабінету Міністрів украї-
ни від 11 вересня 1992 року було створено го-
ловну редколегію з підготовки серії книг, я 
очолив цю редколегію, а юрій зіновійович 
став моїм заступником. він розробив практич-
но всі нормативні документи щодо діяльності 
головної редколегії. спочатку планувалося 
видати 27 томів цієї серії, а вже сьогодні вида-
но майже 50 томів, і ще планується видати 
стільки ж. і в цьому його теж була заслуга. 
відділ, який почав займатися практичною ре-
алізацією державної програми зараз живе і 
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працює на благо розбудови незалежної украї-
ни. 

багато інших можна було навести фактів 
діяльності у сфері краєзнавства, підготовки 
серії книг “реабілітовані історією”, координа-
ції наукової діяльності. він був моїм порадни-
ком і заступником, на якого можна було пок-
ластися.

величезний, звісно, його доробок у нау-
ковій праці. із перших днів роботи ю. з. да-
нилюк, як представник нової молодої генера-
ції, показав себе талановитим ученим, дослід-
ником із відновлення історичної пам’яті, 
невідомих і маловідомих сторінок історії ук-
раїни.

Наведу лише деякі приклади з видання до-
кументів, книг, у яких він брав найактивнішу 
участь. за його активної участі видано доку-
менти, які пов’язані з історією увічнення 
пам’яті запорізького козацтва у 1960 — 1970-
х роках. 

Не проста це була справа віднайти, підготу-
вати до друку та видати таку книгу. рушієм і 
організатором, натхненником видання був 
ю. з. данилюк. під його науковим керівниц-
твом, наш відділ видав збірник про козацтво 
під назвою “збережемо тую славу”1.

за його безпосередньої участі підготовлено 
збірник документів про олеся гончара2, його 
подвижницьку роботу з написання творів, 
зокрема, знаменитого роману “собор”, у яко-
му він висвітлював гірку долю української іс-
торико-культурної спадщини. адепти 
сталінського тоталітарного режиму знищили 
багато творінь народного зодчества, зокрема, і 
Михайлівський золотоверхий собор. до речі, 
ніхто інший як олесь терентійович гончар 
був одним із головних ініціаторів відтворення 
цього собору, успенського собору києво-пе-
черської лаври, які зараз прикрашають київ.

ю. з. данилюком було виявлено докумен-
ти та видано збірник документів під назвою 
“операція “Френтік”3, який висвітлив невідо-

1 Збережемо тую славу. громадський рух за увічнення 
історії українського козацтва в другій половині 50-х – 
80-х рр. хх ст. збірник документів та матеріалів. – к.: 
рідний край, 1997. – 474 с. 

2 тернистим шляхом до храму: олесь гончар в суспіль-
но-політичному житті україни 60-80-ті рр. хх ст.: 
збірник док. та матеріалів./ упоряд.: п. т. тронько, 
о. г. бажан, ю.з. данилюк – к., 1999. – 304 с.

3 операція “френтік”. з історії бойової співдружності 
військово-повітряних сил срср і сша, цивільного на-
селення україни в роки другої світової війни. зб. до-
кументів і матеріалів / упоряд. та автори коментарів: 
о. г. бажан, ю. з. данилюк, д. п. кальний, р. ю. под-

мі сторінки співробітництва радянських і аме-
риканських військ у боротьбі з гітлерівськими 
загарбниками. це, власне, єдиний збірник про 
дружбу та бойове братство українських пат-
ріотів і американських громадян під час дру-
гої світової війни. 

ю. з. данилюк, разом зі мною та олегом 
бажаном, працював над виданням монумен-
тального збірника “На скрижалях історії”, 
присвячений взаємозв’язкам державних 
структур та громадських організацій урср з 
представниками української еміграції в ка-
наді4. це, власне, перший такий збірник, 
який ознайомив широку громадськість про 
взаємозв’язки і дружбу з прогресивною ук-
раїнською північноамериканською емігра-
цією. у виданні зібрано, скрупульозно опра-
цьовано документи, які засвідчили намагання 
української еміграції політично і матеріально 
допомагати україні, зокрема в роки великої 
вітчизняної війни. у книзі також опубліко-
вані документи про намагання партійно-де-
ржавного керівництва срср та урср переко-
нати українців за кордоном у “перспектив-
ності” кроків радянської системи у зрості 
добробуту громадян радянської україни, до-
триманні свободи слова, свободи совісті, забез-
печення культурних потреб.

його знали і поважали науковці, краєзнав-
ці. Ним багато зроблено доброго для людей, 
залишив про себе прекрасну пам’ять. був лю-
диною чесною і талановитою, що багато зроби-
ла для збагачення історичної науки і дуже 
рано пішла із життя.

із особистих міркувань скажу — він був і 
помічником, і порадником, і я вважав, що це 
людина, яка колись мене замінить на посаді 
завідувача відділу. але нічого вічного не-
має — на превеликий жаль невблаганна 
смерть вирвала його з наших лав. дуже і дуже 
рано талановитий науковий співробітник від-
ділу пішов із життя, залишивши про себе віч-
ну пам’ять. 

кур. – к.: рідний край, 1998. – 484 с.
4 на скрижалях історії: з історії взаємозв’язків урядо-

вих структур і громадських кіл україни з українсько-
канадською громадою в другій половині 1940 – 1980-ті 
роки. зб. док. та матеріалів.  – к., 2003. – 868 с.


